
ᾎσμα, ἀγαπηγοί μου, ᾆσμα δηλαδὴ τρα-γούδι, ποὺ ἔψαλαν οἱ πρόγονοί μας, οἱ
Χριστιανοὶ τοῦ Βυζαν τίου, εἶνε ὁ Ἀκάθιστος
ὕ μνος. Περιλαμβάνει ἑ  κατὸν σαραντατέσσε-
ρα (144) «Χαῖρε», μὲ τὰ ὁποῖα ἐπαναλαμβάνειτὸν χαιρετισμὸ ποὺ εἶ πε ὁ ἀρχάγγελος Γαβρι -
 ὴλ πρὸς τὴν Θεοτόκο «Χαῖρε, κεχαριτω μέ νη·
ὁ Κύριος μετὰ σοῦ…» (Λουκ. 1,28).

Συνήθως, σὲ ὀλιγόλεπτα κη ρύγματα, ἑρμη-
νεύουμε ἕνα ἢ δύο χαιρετισμοὺς τοῦ Ἀκα θί -
στου ὕμνου. Σήμερα θὰ προσπαθήσουμε νὰ
δώσουμε μιὰ ἑρμηνεία στὸ «Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐ -γεί   ρονται τρόπαια· χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐχθροὶ κατα-πίπτουσι» (Ἀκάθ. ὕμν. Ψ5). Τί σημαίνει αὐτό· Χαῖρε,
Παναγία, γιατὶ μὲ τὴ δική σου βοήθεια ὑψώ-
νονται ἀπὸ μᾶς μνημεῖα νίκης, ἐνῷ οἱ ἐχθροί
μας καταπίπτουν νικημένοι.

* * *⃝ Ὁ χαιρετισμὸς αὐτός, ἀγαπητοί μου, μᾶς ὑ -
πενθυμίζει τὸ ἱστορικὸ ἐκεῖνο γεγονὸς ποὺ
συνέβη στὴν πόλι τῶν ὀνείρων μας, τὴν Κω-σταν τινούπολι, τὸ 626 μ.Χ..

Πᾶνε ἀπὸ τότε αἰῶνες πολλοί. Ἡ Πό λις μαςτὸ ἔτος ἐκεῖνο πολιορκήθηκε ἀπὸ τὴν ξηρὰ
καὶ ἀπὸ τὴ θάλασσα. Καὶ ἦταν ἀδύνατον οἱ
Βυζαντινοὶ πρόγονοί μας νὰ νικήσουν, γιατὶ
ὁ ἔνδοξος τό τε αὐ τοκράτωρ, ὁ Ἡράκλειος,
μὲ τὸ στρα τό του ἀπουσίαζε χιλιόμετρα μα-
κριὰ ἀ γω νι ζόμενος ἐναντίον τῶν Περσῶν.
Τό τε λοι πὸν οἱ Ἄβαροι ἔκαναν ἐπιδρομή, καὶ
νομίζοντας πὼς εὔ κολα θὰ νικήσουν ἀπο-
θρα σύνθηκαν· ἰταμοί, ὑπερήφανοι καὶ ἐγωι-
σταί, ἔλεγαν στοὺς Βυ ζαντινούς· Δὲν γλυτώ-
νετε, ἀδύνατον νὰ σω θῆτε· μόνο ἂν γίνετε
ψάρια καὶ κολυμ πή σετε στὸ Βόσπορο ἢ γίνε-
τε πουλιὰ καὶ πετάξετε, τότε μόνο θὰ ζήσετε.

Ἀλλὰ ἔκανε ὁ Θεὸς τὸ θαῦμα καὶ ταπείνω-
σε τοὺς ὑπερηφάνους. Τὴ νύχτα - τὰ μεσάνυ-
χτα φύσηξε ἄνεμος σφοδρός, τὰ πλοῖα τῶν

ἐχθρῶν ἔγιναν συντρίμμια, κι αὐτοὶ τὸ πρωὶ
δι αλύθηκαν· ἔφυγαν ντροπιασμένοι, καὶ ἡ Βα- σιλεύουσα ἐ λευθερώθηκε.

Τότε οἱ Χριστιανοί, εὐγνωμονώντας τὸν
Κύριο καὶ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο γιὰ τὴ σω-
τηρία, πῆγαν στὸ ναὸ τῶν Βλαχερνῶν καὶ δο-ξολογοῦσαν. Καὶ τότε γιὰ πρώτη φορὰ ἐψάλη
ὁ ὑπέροχος αὐτὸς ὕμνος, τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ
Στρατηγῷ τὰ νικητήρια…».
⃝ Καὶ δὲν εἶνε αὐτὴ ἡ μόνη φορά. Ἄλλη μιὰ
φορά, δευτέρα φο  ρά, ἡ Παναγία ἔδειξε τὴν
προστασία της στὸ γένος μας, καὶ τότε ἀκού-
στηκε πάλι ὁ ὕ μνος αὐτός.

Ἦταν τὸ 1821. Τότε οἱ πρόγονοί μας σήκω -
σαν τὴ σημαία τῆς ἐλευθερίας, εἶπαν «ἐ λευ -
θε ρία ἢ θάνατος», καὶ πῆραν μεγάλο θάρρος
ἀπὸ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο. Ὡς ἡμέρα ἐθνε-
γερσίας ὥρισαν τὴν 25η Μαρτίου 1821, ἡμέ-
ρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ἦταν καὶ τότε μία πολὺ δύσκολη περίο-
δος. Ὁ Ἰμπραὴμ μὲ τὰ στρατεύματά του κα -
τέκλυσε τὴν Πελοπόννησο καὶ εἶχε πέσει κά -
ποια ἀπογοήτευσις. Τότε ὁ ἀείμνηστος Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης πῆγε μόνος σ᾿ ἕνα ἐ -
ξωκκλή σι· ἐκεῖ ὅλη τὴ νύχτα προσευχόταν
μετὰ δακρύων στὸ Θεὸ καὶ παρακαλοῦσε τήν
ὑπεραγία Θεοτόκο. Ὅταν βγῆκε ἔξω ἡ ἐλπί-
δα του εἶχε ἀναπτερωθῆ καὶ εἶπε ἐκεῖνο τὸ
λόγο· Ἡ Παναγία δὲν εἶνε ὅπως οἱ με γά λες
δυνάμεις ποὺ λησμονοῦν τὴν Ἑλλάδα· ἡ Πα-ναγία ὑπέγραψε τὴν ἐλευθερία μας, καὶ δὲν
παίρνει πίσω τὴν ὑπογραφή της, θὰ πρα γμα-
τοποιήσῃ τὴν ὑπόσχεσί της.

Ἔτσι πῆραν πάλι θάρρος, ἀγωνίστηκαν μέ -
χρι ἐσχάτων, καὶ ἐλευθέρωσαν τὴ μικρὴ αὐ τὴγωνία τῆς γῆς ἀπὸ τὸν Τοῦρκο.
⃝ Πρώτη φορὰ λοιπὸν τὸ 626 μ.Χ., δευτέρα τὸ
1821, ὑπάρχει ὅμως καὶ τρίτη φορά. Ποιά εἶνε
ἡ τρί τη· τὸ 1940, στὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο. 

Δ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν
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Καὶ στὸν πόλεμο καὶ στὴν εἰρήνη
«Χαῑρε, δι᾿ ἧς ἐγείρονται τρόπαια·χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι» (Ἀκάθ. ὕμν. Ψ5)
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Θυμᾶμαι τότε στὴν ἐπιστράτευσι τοῦ ᾽40, ὅ -
τι οἱ μανάδες, καθὼς τὰ παιδιά τους ἔφευγαν
γιὰ τὸ μέτωπο, τὰ ἐμπιστεύονταν στὴν Παν α -
γία. Καὶ πολλοὶ μαχηταί μας βεβαίωναν, ὅτι στὰβουνὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου εἶδαν τὴν Πανα-
γία νὰ τοὺς σκεπάζῃ καὶ νὰ τοὺς ἐμψυχώνῃ.

Ζοῦσαν ἀκόμη μέχρι τὶς ἡμέρες μας ἀγω-νισταὶ τοῦ Ἀλβανικοῦ ἔπους· γεροντάκια πιά,
ποὺ δὲν τοὺς δίνει κανεὶς σημασία καὶ ἡ νεο-
λαία τὰ περιφρονεῖ καὶ τὰ ἐμπαίζει, μιὰ νεο-
λαία ποὺ ξέρει μόνο τὰ κέντρα διασκεδάσε-
ως, ἐνῷ ἀπὸ τὸ ναὸ κατὰ κανόνα ἀπουσιάζει.
Τέτοια ἀνάγωγα παιδιὰ στὴν Ἀ θήνα, ὅταν εἶ -
δαν στὸ δρόμο ἕνα γερον τάκι, τοῦ ἔρριξαν ἕ -
να κεσὲ μὲ γιαούρτι καὶ τὸν ἔ χρισαν. Γιὰ τὴν
πρᾶξι τους αὐτὴ ὡ δηγήθηκαν στὸ ἀστυνομι -
κὸ τμῆμα, καὶ ἐκεῖ οἱ νέοι μας ἔμαθαν, ὅτι ὁ
γέρος ἐκεῖνος ἦταν λοχίας στὴ μάχη τῆς Πίν-
δου καὶ εἶχε τιμηθῆ μὲ ἀριστεῖο ἀνδρείας!

Τέτοιοι ἀγωνισταί, κάθε φορὰ ποὺ κατε-
λάμβαναν μιὰ κορυφὴ καὶ ἔστηναν τὴν Ἑλλη-
νικὴ σημαία, πανηγύριζαν καὶ ἔψελναν «Τῇ ὑ -
περμά χῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια…».

* * *Καὶ σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ πατρίδα μας
περνάει ἄλλη δοκιμασία καὶ περιμένει πάλι ἕ -
να θαῦμα. Γιατὶ πάλι τὰ ἴδια μᾶς κάνουν. Μᾶςἐγκατέλειψαν αὐτοὶ ποὺ ὑπόσχονταν πὼς θὰ
μᾶς ἐνισχύσουν, αὐτοὶ ποὺ διακήρυτταν τότε·
«Μέχρι τώρα λέγαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολε-
μοῦν σὰν ἥρωες, στὸ ἑξῆς θὰ λέμε ὅτι οἱ ἥ -
ρω ες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες». Μᾶς ἐγκατέ-
λειψαν αὐτοί· ἂς μὴ μᾶς ἐγκαταλείψῃ ἡ ὑ -
περαγία Θεοτόκος. 

Καὶ ἡ Παναγία εἶνε παρήγορος ἄγγελος ὄχι
μόνο ἐν καιρῷ πολέμου, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλ λεςδύσ κολες στιγμές. Εἶνε ἄρρωστο τὸ παιδί, καὶ
ἡ μάνα προσ εύ χεται· Παναγία μου, κάνε το
καλά! Ἔμεινε ἡ γυναίκα χήρα καὶ τὸ παιδὶ ὀρ -
φανό, καὶ αὐτὴν παρακαλοῦν· Παναγία, προ-
στά τεψέ μας! Ταξιδεύει κανεὶς στὴ θάλασσα,
ἔπεσε σὲ φουρτούνα καί, Παναγία μου, σῶσε
με! φωνάζει. Φοβᾶται στὸ ἀεροπλάνο ἢ στὸ
αὐ τοκίνητο καί, Παναγία μου! λέει αὐθόρμη-
τα. Φτάνουμε καὶ στὸ τέλος τῆς ζωῆς, καὶ ἐ -
κείνην πάλι καλοῦμε νὰ σταθῇ δίπλα μας. 

Τὸ θλιβερὸ εἶνε ὅτι, ὅταν περνάῃ ἡ δυσκο-
λία, λησμονοῦμε τὶς εὐεργεσίες τῆς Παναγί -
ας καὶ δὲν τῆς λέμε οὔτε ἕνα εὐχαριστῶ. Καὶ
τὸ ἀξιοθρήνητο εἶνε ὅτι, εἴτε σὲ μιὰ ἀντιξοό-
τητα εἴτε κι ἀπὸ μιὰ ἐπιπολαιότητα καὶ κακὴ
συνήθεια, πολλοὶ ἀνοίγουν τὰ ἄθλια στόματά
τους καὶ ἀντὶ γιὰ προσευχὲς βγάζουν ὕβρειςκαὶ βλαστήμιες. Τὸ δὲ ἀποκορύφωμα τοῦ πα-

ραλογισμοῦ ποιό εἶνε· ὅτι, ἐνῷ μέσα στοὺς
ναοὺς ψάλ λουμε «Τῇ ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ
νικη τή ρια…» καὶ «Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε»,
ὅταν βγοῦμε ἔξω καὶ μετρήσουμε τὶς βλαστή -
μιες ποὺ ξεστομίζουν οἱ νεοέλληνες, βλέπου -
με ὅτι αὐτὲς εἶνε πολὺ περισσότερες. Φρίκη!
Κάποτε στὴν Ἑλλάδα, στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὸν
Πόντο, παντοῦ στὰ εὐλογημένα μας μέ ρη,
δὲν ἀκουγόταν βλαστήμια· τώρα τὸ φοβερὸ
αὐτὸ ἁ μάρτημα ἔχει διαδοθῆ τόσο, ὥστε μο-
λύνει καὶ τὸν ἀέρα ἀκόμη.

Εἶνε ἀνάγκη νὰ ἐξαλειφθῇ, νὰ σβήσῃ ἡ βα-
στήμια, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε τὴ βοήθεια καὶ
τὴν προστασία τῆς Παναγίας. Σᾶς ὑπενθυ μί -
ζω τί ἔλεγε γι᾽ αὐτὸ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-λός· «Ἕνας ἄνθρωπος νὰ μὲ ὑβρίσῃ, νὰ φο-
νεύσῃ τὸν πατέρα μου, τὴν μητέρα μου, τὸν
ἀ δελφόν μου, καὶ ὕστερα τὸ μάτι νὰ μοῦ βγά -
λῃ, ἔχω χρέος ὡσὰν Χριστιανὸς νὰ τὸν συγ-
χωρήσω· τὸ δὲ νὰ ὑβρίσῃ τὸν Χριστόν μου καὶ
τὴν Παναγίαν μου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω»
(βλ. στὰ βιβλία μας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἀθῆναι 201331, σ. 185 καὶ Ἀντιβλασφημικὸς ἀγών,
Ἀθῆναι 19892, σ. 82).Ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, αὐ -
στηρότερος ἀπὸ τὸν ἅγιο Κοσμᾶ, ἔλεγε ὅτι
δὲν εὐθύνονται μό νο αὐτοὶ ποὺ βλαστημοῦν,
ὑπεύθυνοι εἶνε κι αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἀκοῦνε καὶ
ἀδιαφοροῦν. Τί θὰ ἔκανες ἂν βλαστημοῦσαν
τὴ μάνα σου ἢ κα τηγοροῦσαν τὸν πατέρα σου;
δὲν θὰ διαμαρτυρόσουν; Ἔτσι συνέβη κάποτε
στὴν Καλαμά τα. Βλαστημοῦσε ἕνας, καὶ πῶς
τὸν διώρ θωσε ὁ ἄλλος· βγαίνει ἀπὸ τὸ μαγαζὶ
καὶ τοῦ λέει· –Γιατί βλαστήμησες τὸν πατέρα
μου; Ἐννοοῦσε τὸν οὐράνιο Πατέρα (βλ. τὸ περιστατι -
κὸ στὸ βιβλίο μας Ἀντιβλασφημικὸς ἀγών, σσ. 21 καὶ 178-9). Καμμιά γυναί-
κα, καὶ ἡ πιὸ διεφθαρμένη, δὲν ὑβρίζεται ὅ -
πως ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος. Θεέ μου, πῶς μᾶς
ἀνέχεσαι; Γι᾽ αὐτὸ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέ-
ει· Ἄκουσες βλαστήμια; μὴ μείνῃς ἀδιάφο-
ρος. Ἔ χεις γλῶσσα; συμβούλεψε τὸ βλάσφη-
μο. Δὲν σ᾽ ἀκούει; χτύπα τον· χέρι ποὺ θὰ χτυ-
 πήσῃ βλάστημο θὰ ἁγιάσῃ (βλ. Ε.Π. Migne 49,32).

Κ᾽ ἐμεῖς λοιπόν, ἐκεῖ ποὺ βρισκόμαστε κι ἀ -
πὸ μέρα σὲ μέρα δὲν ξέρουμε τί μᾶς ξημερώ -
νει, γιὰ νὰ ἔχουμε πάλι βοηθό μας τὴν ὑπερα -
γία Θεοτόκο, ἂς ἀγωνιστοῦμε νὰ ἀπαλλάξουμετὸν τόπο μας ἀπὸ τὴ φοβερὴ πληγὴ τῆς βλα- σφημίας. Κ᾽ ἔτσι ἡ πατρίδα μας, ὅπως τὸ 626,
ὅπως τὸ 1821, ὅπως τὸ 1940, ἀλλὰ καὶ σ᾿ ἄλ λες
περιπτώσεις, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ σω θῇ. Καὶ τό-
 τε ὅλα μαζὶ τὰ στόματα στοὺς ναοὺς νὰ ποῦ με·
Χαῖρε, Παναγία! «Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐγείρονται τρό -
παια· χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι»· ἀμήν.
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